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CODI DE VERIFICACIÓ 0G3V4P1M295N4U1N09V8
F_RESOLUCION

PROCEDIMENT U450 Consells de districte

EXPEDIENT NÚM. AJT/42269/2019 DOCUMENT NÚM. 480215/2019

ÀREA Districte IV i V

UNITAT Districte IV i V (La Florida, Les Planes, Pubilla Cases i Can Serra)

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA PRESIDENTA DEL DISTRICTE IV ( LA FLORIDA – LES 
PLANES ) PER TAL DE DETERMINAR NOMINALMENT LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL 
DE DISTRICTE IV.

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va aprovar definitivament el 
Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica 
dels Consells de Districtes, el qual va ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la 
vigència, de conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, 
el dia següent a la seva publicació en el BOP.

ATÈS que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019 va concretar la composició dels Consells dels Districtes 
en compliment de les determinacions del Títol Sisè del Reglament Orgànic abans esmentat.

ATÈS que l’Alcaldia per Decret 5703/2019, de 17 de juny, va nomenar els/les Presidents/es, 
Vicepresidents/es, Secretaris/es i membres de la Corporació dels Districtes de la ciutat.

ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6292/2019, de 26 de juliol, es va determinar el 
calendari de designació dels membres del Consell del Districte que no corresponen a l’alcaldia, els/les 
quals consten a l’expedient nomenats/des d’acord amb els procediments que per cadascun del/de les 
membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, corresponent ara efectuar la 
resolució que conté la composició nominal del Consell de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de 
l’esmentat Reglament.

VISTA la instància presentada el 13 de setembre de 2019 pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en 
representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, amb número de registre 
89422/2019, en la que sol·licita de conformitat amb l’art. 34.4.g del ROPC la inclusió d’aquesta entitat en 
el Consell de Districte IV “al ser una entidad de carácter significativo (Partido Político) en el distrito”.

ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de districte fins a un 
màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que portin a terme una tasca significativa en 
l’àmbit territorial del districte. I que l’art. 34.4.g estableix que els/les veïns/es o entitats de caràcter 
significatiu es designaran pel Regidor/a President/a del Districte en la resolució que determini la 
composició nominal final del Consell.

Aquesta Regidoria Presidència del Districte IV (La Florida-Les Planes) en exercici de les facultats que li 
atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent, 

D I S P O S O :

PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’inclusió en el Consell de Districte IV, presentada pel Sr. Juan 
Carlos del Rio Pin, en representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, al no tractar-
se d’una entitat significativa a l’àmbit del districte.
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SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte IV (La Florida-Les Planes) a l’empara 
de l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, els/les 5 veïns i entitats per raó de la seva tasca 
significativa a l’àmbit territorial del Districte els següents:
- Sr. Vicente Ibáñez Bou
- Sr. Francisco Ladera Noriega
- Sr. Salvador Martín Blanco
- Sr. Nemesio Martínez Fernández
- Sr. Antonio Diéguez Diéguez

TERCER.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE IV (La Florida –
Les Planes) la qual deriva de les actuacions i resolucions que consten en l’apartat anterior i la part 
expositiva de la present Resolució i que és la següent:

a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. Rocio Ramírez Pérez

b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sra. Lola Ramos Zafra

c) VOCALS DEL CONSELL:

 Sr. Cristian Alcazar Esteban Regidor en representació del grup polític municipal del PSC.

 Sr. Jorge García Muñoz Regidor en representació del grup polític municipal d’ERC-AM.

 Sr. Jesús Amadeo Martín González Regidor en representació del grup polític municipal de Cs.

 Sra. Ana M. González Montes Regidora en representació del grup polític municipal de LHECP-ECG.

 Sra. Sonia Esplugas González Regidora en representació del grup polític municipal del PP.

 Sr. Pedro Luna Antúnez representant de l’Associació de Veïns del barri de La Florida.

 Sr. Ángel Cervera Sanz representant de l’Associació de Veïns del barri de Les Planes.

 Sr. Oriol Pérez Ibáñez en representació de l’entitat AMPA ESCOLA PAU CASALS.

 Sr. José Ramón Carrillo Yeste en representació de l’entitat ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 

FÍSICOS DE L’HOSPITALET.

 Sr. Fermín Marzo Salas en representació de l’entitat ASOCIACION DE VENDEDORES 

MERCADO TORRENTE GORNAL (PARADES INTERIOR).

 Sra. Beatriz Martínez Rodríguez en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL 

RECREATIVA CAPGROSSOS LA FLORIDA.

 Sra. Laura Crespo Mera en representació de l’entitat ASSOCIACIO PER LA JOVENTUT, 

ADOLESCENTS I PROJECTES PER LA INFANCIA (JAPI).

 Sra. Almudena Fernández Polaino en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ ACCIÓ 

SOCIOEDUCATIVA I D’ESPLAI LA FLORIDA.

 Sr. Alejandro Roldán Ortega en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ CIVIL SOCIAL CIUTAT 

SOLIDARIA.

 Sr. Carlos Clemares Sáez en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ D’AJUDA COMUNITARIA I 

FAMILIAR.

 Sr. Fernando Benito Osuna en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ LA FLORIDA GENT 

GRAN.

 Sra. Cristina Navarro de Diego en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ SOLIDARIA LA 

LLUMENETA.

 Sra. Pilar Martínez Rodríguez en representació de l’entitat COLLA DE DIABLES I DIABLESSES 

DE LA FLORIDA.

 Sra. Inmaculada Martos López en representació de l’entitat COMISSIÓ DE FESTES LA FLORIDA-

1983.

 Sr. Joan Subirà Crehuet en representació de l’entitat COORDINADORA DE INDUSTRIALES 

FERIANTES DE L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT.
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 Sr. José Manuel Reinoso Cano en representació de l’AMPA ESCOLA PAU VILA.

 Sr. Joan Noguera i Segura en representació del GRUP SARDANISTA LA FLORIDA.

 Sr. Antonio González Álvarez en representació de la HERMANDAD ROCIERA ANDALUZA 

PASTORA ALMONTEÑA.

 Sra. Laura Atoche Ibáñez en representació de la HERMANDAD ROCIERA ANDALUZA 

ROCIEROS DE CARMONA.

 Sr. Pedro García Centeno en representació de la PEÑA CULTURAL FLAMENCA RECREATIVA 

ANDALUZA ANTONIO MAIRENA.

 Sr. Vicente Ibáñez Bou

 Sr. Francisco Ladera Noriega

 Sr. Salvador Martín Blanco

 Sr. Nemesio Martínez Fernández

 Sr. Antonio Diéguez Diéguez

d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Manuel Ramón Ortiz Marchena

QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera sessió que tingui 
lloc.

CINQUÈ.- INSTAR al/a la President/a del Consell del Districte IV per tal que convoqui la sessió 
extraordinària per a la constitució del Consell del Districte IV el proper dia 12 de novembre de 2019 
a les 18:00 hores al Centre Municipal La Florida Ana Díaz Rico.

SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de l’Ajuntament, als/a les 
Regidors/es Presidents/es de Districte i fer difusió a totes les àrees de l’Ajuntament, mitjançant la 
publicació a la Intranet.

SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones designades, les quals podran interposar el recurs que 
figura a continuació

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera 
optativa i no simultània, un dels recursos següents:

 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim 
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a 
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual 
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat 
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el 
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la 
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciós administrativa.

 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva 
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol 
acció que es considerin adients.
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